Minnesanteckningar
Systemgruppsmöte 2019-05-20

Närvarande: Nyqvist, Björn, Hedlund Emelie, Nordlöv Jonatan, Eriksson Marie, Ryd Kerstin
1. Föregående mötes anteckningar gicks igenom.
2. Diskussion kring korslån


Mötet med mediegruppen diskuterades. Inget protokoll från mötet finns ännu.
Det efterlystes mer statistik. KR tar fram de siffrorna. Ett förslag om att införa en
gemensam pott för kötitlar gillades av både medie- och systemgruppen.
Korslånen kommer att diskuteras på Styrgruppens möte till hösten.

3. Internutbildningar


Valdemarsvik har meddelat intresse för utbildning i Expertsök och
systemansvar. De kommer att höra av sig när de specificerat vad de har behov
av. ME kan tänka sig att utbilda, gärna tillsammans med någon annan i
systemgruppen. Vadstena har också anmält intresse för utbildning. KR har
kontakten med dem.

4. Bokcirkelpåsar:


En fråga om bokcirkelpåsar och ersättning till Författarfonden diskuterades.
Systemgruppen förorda inte att man lånar ut varje exemplar för sig. Däremot
lämnas ett utvecklingsförslag till Axiell om en ny cirkulationsparameter med
möjlighet att välja hur många lån som ska räknas för parametern.

5. Nyhetsbrev


Manusstopp 7/6. Inga stora nyheter från systemgruppen finns. Vi tar med en
påminnelse om att biblioteken kan få hjälp med rutiner för sommarstängda
bibliotek.

6. Statistik


KR är tveksam till om profilen Omlån per enhet fungerar som den ska. Hon
fortsätter att undersöka.

7. Lånetid för läsombud


Idag är lånetiden för läsombud 120 dagar. Låter väldigt långt, behövs det
verkligen? KR gör ett förslag om kortare lånetid och lämnar frågan till
Tillgänglighetsgruppen för synpunkter.

8. Övriga frågor


BN meddelar att automatisk gallring i Libris är på gång. Några fler tester
behöver göras.



Tranås bibliotek är stängt 10 – 30 juni p.g.a ommöblering. Finspångs bibliotek
har stängt för flytt. De har ett öppet för hämtning av reserverade böcker.
Plockning av reservationer till Finspång ska ske även om man får upp
meddelandet ”Boken finns inne på hämtstället”.



KR visar kort Axiells nys system Quria, bookits efterföljare. Ett molnbaserat
system.



Bookit 10.1 beräknas vara klar i vinter.



Axiell har startat en idéportal för utvecklingsönskemål där biblioteken kan
diskutera med varandra. https://www.axiell.se/kundservice/ideportalen/

Nästa möte:
Mån 19 aug. 8.30 – 11.00

